
Nedenfor er noen tips og triks for å oppnå optimale 
resultater for:

Veldig Slitt eller Veldig Skadet Hår1

2 Porøst Hår

3 Unngå Lilla Toner

4 Ved Overpigmentering

Vega kan brukes på alle hårtyper

            Vega Tips & Triks 
for Veldig slitt, Skadet 
og Blondt Hår

2    Porøst Hår

1.    Bruk retttetang på områder med normal porositet med høyeste varmeinnstilling som 

passer til hårtypen. Opptil 230°C.

2. Bruk lavere temperaturer og færrest mulig drag med rettetangen på områder som 

er veldig porøs og slitt.

3.   Temperaturer på rettetangen kan være mellom 175°C - 230°C. Bruk temperaturer som passer 

til tilstanden på håret. Husk at det kan være nødvendig å bruke forskjellig temperatur på 

forskjellige deler av håret.

4.   Hvis håret er tidligere behandlet og er så rett som ønskelig, skal Vega kun påføres på 

etterveksten. Det er ikke nødvendig å påføre på endene som tidligere er behandlet.

1   Veldig Slitt eller Veldig Skadet Hår

For kunder som har veldig skadet eller veldig slitt hår, anbefaler vi at man utfører behandlingen 

Reclaiming My Time. Denne behandlingen vil gi rette resultater til veldig slitt hår. Den vil også gi 

fuktighet, gi glans og glatte.

Behandlingsoversikt (se guider for detaljert informasjon)

1. Vask håret 2. Tørk og påfør 3. Bruk varme 4. Skyll 5. Føn med en rundbørste

FORTSETTER



4     Ved Overpigmentering*

1.   Etter fullført behandling med Vega service, sjamponer håret med Makes You Feel Like You 
Just left the Salon.

2.  Bland like deler Not Just Smooth, Insanely Smooth Masque og hvilken som helst 6% vannstoff.

3. Påfør blandingen på områder som har blitt overpigmentert og arbeid med fingrene med 

jevne mellomrom i 10-15 min. for å fjerne uønsket pigment.

4.  Om fargen ikke endres nok, bland 30 g av ditt favoritt blekemiddel i en skål uten vannstoff

og 45g balsam. Påfør blandingen på områder med for mye farge. Denne prosessen går

raskt, og skal ta under 10 min. 

5.  Etter at ønsket resultat er oppnådd, sjamponer og bruk balsam før du styler som ønskelig.

3     Unngå Lilla Toner
Vær oppmerksom på at denne informasjonen bare gjelder for veldig slitt, porøst og veldig 

blondt hår.

1.   Hold håret litt ekstra fuktig ved påføring av Vega. Dette er IKKE anbefalt på normalt til 

moderat porøst hår, eller mørkt hår.

2.  Bruk en sprayflaske til å tilføre ekstra fuktighet om håret tørker før påføringen av Vega. 

Dette er IKKE anbefalt på normalt til moderat porøst hår, eller mørkt hår.

3.  For hår med mye porøsitet, eller som er veldig skadet, kan behandlingstiden forkortes til 

20-30 min.

Vega inneholder lilla pigmenter som 

forhindrer gule toner.

For å forhindre at altfor porøst blondt hår 

blir overpigmentert, følg disse 

retningslinjene*.

* om håret tar opp for mye lilla pigment, se 

korrigerende tiltak under

*Selv om der er best å unngå dette tilleggsarbeidet med retningslinjene ovenfor, vil dette steget ikke 

påvirke resultatet av Vega-behandlingen og vil kun fjerne uønsket pigment. Sørg for at kunden bruker 

Qiqi sjampo, balsam og kur for å bevare glans og fuktighet.


